
 
 

Dagsorden: aftagerpanelmøde for 
diplomingeniøruddannelsen i IT samt bachelor- 
og kandidatuddannelsen i Software Engineering 
d. 4. november 2015, kl. 12.30-15.30 

 

Mødet afholdes: O TEK Seminarrum 30-603-2 

Inviteret til mødet er: Mette Reinholt Mortensen (Hesehus), Peter Hauge Jensen (Odense Kommune), 
Martin Rytter (Universal Robots), Benny Graff Mortensen (IFAD TS A/S), Jakob Vestergård (EMT Nordic), 
Jørgen T. Jørgensen (ABB), Michael Walther (Ordbogen.com), Steffen Skov (SDU, Lektor, 
Uddannelseskoordinator), Kasper Hallenborg (SDU, Institutleder), Sanja Lazarova-Molnar (SDU, Lektor, 
Uddannelseskoordinator), Christian Daniel Hylsberg Arentsen (SDU, Studerende), Per Æbelø (SDU, 
Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator), Elsebeth Folmer (SDU, Studiesekretær)  

Mødeleder: Per Æbelø 

 

Dagsorden 

1. Velkomst v/Per Æbelø  

a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet  

b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning  

2. Status for uddannelserne v/ Steffen Skov og Kasper Hallenborg 

3. Rundvisning på Teknisk Fakultet v/ studerende Mia Hasanagic 

4. Projektpræsentation v/ studerende  

5. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål   

a. Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov jf. erhvervssigte 

b. Status for beskæftigelsessituation; hvor er kandidaterne ansat og hvad laver de? 

c. Rekrutteringsgrundlag jf. nøgletal 

d. Ønskede udviklingstiltag for uddannelsen jf. kompetenceprofil 

e. Andet 

6. Eventuelt 
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Øvrig information 

- Der vil være drikkevarer og sandwich med tilbehør ved ankomst, samt kaffe, frugt og kage efter 
rundvisningen 

- Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til fuldmægtig Tine Bernth Neumann på mail 
tibn@tek.sdu.dk eller telefon 65504286 

- Skemaer til rejsegodtgørelser udleveres efter mødet 
 

Vejviser 

Oversigtskort over Syddansk Universitet kan forefindes her, det Tekniske Fakultet er bygningen i øverste 
højre hjørne. 

Ved ankomst til bygningen anvendes indgang T (hovedindgang).  
Elevator og trappe forefindes til venstre for hovedtrappen og tages til 1. sal; drej til højre, tag første gangsti 
til højre, herefter 2. gangsti til højre. Mødelokalet forefindes inde i hovedtrappen på 1. sal. 

Ved tvivlsspørgsmål på dagen henvises der til Per Æbelø på nummer: 20 49 87 17 

  

http://static.sdu.dk/mediafiles/D/8/2/%7BD82479FC-A171-459A-B23A-537B2C4DC4CA%7DCampusvej_190815.pdf
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Kort om uddannelsen 
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Erhvervssigte for uddannelsen   

IT - ingeniøren skal kunne bestride jobs inden for 
• udvikling og vedligeholdelse af elektroniske informationssystemer til offentlige og private 

virksomheder 
• udvikling og vedligeholdelse af IT-applikationer med stort teknisk indhold inden for automation 
• rådgivning om valg af teknologi ved indførelse af IT 
• gennemføre forundersøgelse og specifikation af IT systemer 
• planlægning af arkitekturen i større IT-installationer 
• projektledelse i forbindelse med indførelse af IT og drift af IT-systemer 

 
 
Kompetenceprofil for uddannelsen 

Kompetenceprofilen for diplomingeniøren i Informations‐ og Kommunikationsteknologi er baseret på den 
danske kvalifikationsramme og er tilrettelagt efter ’Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser’ (DSMI). 
 
Efter endt uddannelse er diplomingeniører i stand selvstændigt til at opstille krav til, designe og 
implementere IT‐systemer til alle typer af organisationer, men har særlige kompetencer i forhold til IT-
systemer til produktionssystemer. 
 
Diplomingeniøren i Informations‐ og Kommunikationsteknologi opnår i løbet af uddannelsen nedenstående 
kompetenceprofil. 
 
Viden: 
Kan forklare udvalgte teknologier fra automationens proces lag og anvende data herfra i 
informationssystemer samt forstå de rammer og betingelser automationsfolk arbejder under 
Kan forklare teorien bag information, signaler og systemer 
Besidder teoretisk viden om programmeringssprog og dermed være i stand til i praksis at tilegne sig nye 
sprog 
Forklare organisationens betydning for IT‐systemer og inddrage samfundsmæssige behov ved udviklingen 
af IT‐systemer 
Kan redegøre for de vigtigste videnskabsteoretiske begreber, herunder etiske problemstillinger og 
hvorledes disse bør iagttages i forbindelse med ingeniørarbejde. 
Færdigheder: 
Udarbejde forretningsplaner i forbindelse med innovation og iværksætteri 
Kan programmere software med anvendelse af et egnet sprog og optimere koden i forhold til performance 
og vedligeholdelse 
Kan anvende matematik til løsning af problemstillinger i forbindelse med software herunder empiri og 
statistik 
Kan integrere tekniske muligheder og samfundsmæssige behov i anvendelsesorienterede systemer 
Kompetencer: 
Kan formidle viden og resultater i såvel mundtlig som skriftlig form i forskellige fora bestående af 
modtagere med forskelligt arbejde, uddannelse og baggrund også i en individuel sammenhæng(OK) 
Kan planlægge, prioritere og afgrænse projekter og opgaver individuelt og i samarbejde med kollegaer, 
andre faggrupper og samarbejdspartnere (OK) 
Kan gennemføre projekter i en automationskontekst og dermed bidrage til den vertikale integration af IT‐
systemer i produktionssystemer 
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Kan udvikle software til IT‐systemer herunder inddrage brugere, opstille krav, foretage analyse, design, 
implementere og teste software 
Kan udvikle og vedligeholde software til forskellige IT‐platforme herunder analysere platformens 
indvirkning for softwaren 
Kan identificere egne læringsbehov og planlægge tilegnelse af ny viden inden for det domæne, hvori IT‐
systemet skal anvendes Kan transformere uddannelsens teoretiske kerneområder til praktisk 
gennemførlige projekter 
Kan planlægge, udføre og evaluere projektorganiseret arbejde samt at forholde sig kritisk og reflekterende 
til såvel processen som løsningen. 
Kan designe et IT‐system med en bestemt kvalitet og implementere det vha. egen eller eksisterende 
software/teknologier 
Kan anvende forskellige udviklingsprocesser efter behov eller udvikle nye processer. 

 

Nøgletal for uddannelsen 

 

 

 

 

 



 
 

TIBN, oktober 2015 6 

Kort om uddannelsen 
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Erhvervssigte for uddannelsen (Bachelor) 

Bacheloruddannelsen i software engineering er en teknisk-videnskabelig uddannelse, som giver mulighed 
for optagelse på civilingeniøruddannelsen i Software engineering samt andre kandidatuddannelser indenfor 
fagområdet software engineering. 

Bacheloruddannelsen er primært tilrettelagt med det formål, at dimittenderne skal opnå de nødvendige 
kompetencer til at fortsætte på en kandidatuddannelse indenfor software engineering.  

Bachelorer i software engineering vil dog besidde de nødvendige kompetencer til at varetage en række 
forskellige jobfunktioner i offentlige og private virksomheder, f.eks. i udførende funktioner som 
softwareudvikler, systemudvikler, systemdesigner, IT- og systemarkitekt, systemintegrator, tester, 
iværksætter og organisatoriske funktioner som f.eks. IT-projektleder eller softwarekvalitetsingeniør samt 
rådgivende funktioner som IT-konsulent eller systemkonsulent. 

 

Kompetenceprofil for uddannelsen (Bachelor) 

Formålet med bacheloruddannelsen i software engineering er på videnskabeligt grundlag at uddanne 
bachelorer, som selvstændigt kan medvirke til udvikling af software, såvel nyudvikling af software som 
tilpasning, integration og videreudvikling af eksisterende software på en måde hvor der udvises indsigt i 
brugerorienterede og organisatoriske aspekter, software som et innovativt element og globaliseringens 
betydning for software og softwareudvikling og omvendt. 

Bacheloren skal selvstændigt kunne medvirke i undersøgelse af behovet for softwaren, identifikation af 
krav, analyse, softwaredesign, interaktionsdesign, programmering og test, samt projektstyring, ændrings- 
og konfigurationsstyring og kvalitetsstyring.  

Bacheloren skal kunne arbejde systematisk med softwares funktionalitet (herunder sikkerhed) og 
softwarekvaliteter, der har betydning for drift, herunder brugervenlighed, softwares udvikling og softwares 
vedligeholdelse. 

Bacheloren skal kunne tilrettelægge udviklingen i en veldefineret proces, der resulterer i et 
softwareprodukt med de rette kvaliteter, den rette pris og den rette tid. Bacheloren skal kunne udvikle og 
levere kvalitetssoftware både ved individuelt arbejde og som del af et team og skal kunne afstemme 
modstridende projektmål og finde acceptable kompromiser indenfor de begrænsninger som omkostninger, 
tid, viden, eksisterende systemer, organisation og omgivelser kan udgøre. 

Kompetencemål 

Bacheloren i software engineering har følgende kompetencer:  

Viden 

• Har viden om teori, metode og praksis indenfor software engineering 
• Kan forstå og reflektere over gældende teorier, modeller og teknikker, som danner grundlag for 

problemidentifikation og analyse, software design, interaktionsdesign, udvikling, gennemførelse, 
verifikation og dokumentation 

• Kan forstå og reflektere over gældende teorier, modeller og teknikker, som danner grundlag for 
projektstyring, kvalitetsstyring, konfigurations- og ændringsstyring.  

• Kan forstå og reflektere over aktuelle livscyklusprocesmodeller, såsom brugercentrerede modeller, 
evolutionære modeller og agile modeller.  

• Kan forstå og reflektere over softwarekvaliteter i forhold til en given software engineering 
problemstilling 
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• Kan forstå og reflektere over viden indenfor Virksomhed og samfund i forhold til en given software 
engineering problemstilling 

• Kan forstå og reflektere over viden indenfor Programmering i forhold til en given software 
engineering problemstilling 

• Kan forstå og reflektere over viden indenfor Informationsteknologi i forhold til en given software 
engineering problemstilling 

• Kan forstå og reflektere over matematiske redskaber til forståelse og løsning af softwareproblemer 

Færdigheder 

• Kan anvende de metoder og redskaber samt anvende de færdigheder indenfor software 
engineering, som er nødvendige for at arbejde på en systematisk og reflekteret måde med 
udvikling, anskaffelse, tilpasning, integration, videreudvikling og vedligeholdelse af software, som 
er i overensstemmelse med brugerorganisationens og brugernes mål, praksis og behov, overholder 
kvalitetsstandarder, leveres til tiden og overholder budgettet 

• Kan anvende gældende teorier, modeller og teknikker, som danner grundlag for 
problemidentifikation og analyse, software design, interaktionsdesign, udvikling, gennemførelse, 
verifikation og dokumentation 

• Kan anvende gældende teorier, modeller og teknikker, som danner grundlag for projektstyring, 
kvalitetsstyring, konfigurations- og ændringsstyring.  

• Kan benytte og tilpasse aktuelle livscyklusprocesmodeller, såsom brugercentrerede modeller, 
evolutionære modeller og agile modeller.  

• Kan analysere og vurdere softwarekvaliteter i forhold til en given software engineering 
problemstilling 

• Kan anvende viden indenfor Virksomhed og samfund i forhold til en given software engineering 
problemstilling, herunder i forhold til brugerbehov, samspil mellem organisation og 
softwareudvikling, innovation og globalisering 

• Kan anvende viden indenfor Programmering i forhold til en given software engineering 
problemstilling, herunder i forhold til at programmere løsninger der er i overensstemmelse med et 
givet design, vælge et programmeringssprog der passer til den givne problemstilling  

• Kan foretage kvalificerede valg af algoritmer og datastrukturer i implementeringen 
• Kan anvende viden indenfor Informationsteknologi i forhold til en given software engineering 

problemstilling, herunder i forhold til at udnytte den tekniske platform samt analysere dens 
betydning i den givne software engineering problemstilling 

• Kan designe passende løsninger til forskellige anvendelsesområder ved at bruge software 
engineering metoder, der er egnede til den pågældende opgave, og som inddrager teknologiske, 
brugermæssige, organisatoriske, samfundsmæssige og etiske aspekter 

• Kan udvikle og levere kvalitetssoftware både ved individuelt arbejde og som del af et team, 
herunder i et tværfagligt, tværkulturelt og globalt orienteret samarbejde 

• Kan anvende matematiske redskaber til forståelse og løsning af softwareproblemer 
• Specificere, implementere og evaluere software komponentbaseret 
• Kan foretage et kvalificeret valg af en passende kunstig intelligens teknik til at løse et bestemt 

problem i softwareudvikling 
• Kan måle og dokumentere komplekse softwaresystemers ydeevne ved anvendelse af såvel 

kvantitative og kvalitative kriterier 

Kompetencer 

• Kan afstemme modstridende projektmål og finde acceptable kompromiser indenfor de 
begrænsninger som omkostninger, tid, viden, eksisterende systemer, organisationer og omgivelser 
kan udgøre 
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• Kan forstå og værdsætte betydningen af forhandling, effektive arbejdsvaner, lederskab og god 
kommunikation med interessenter i typiske udviklingsomgivelser og besidde evnen hertil.  

• Kan lære nye modeller, teknikker og teknologier efterhånden som de opstår og værdsætter 
nødvendigheden af en sådan fortsat faglig udvikling 

• Kan identificere egne læringsbehov og planlægge strategier for effektiv læring  
• Kan evaluere egen læring og selvstændigt sætte sig ind i ny viden  
• Kan samarbejde på tværs af faggrupper og kulturer  
• Kan løse opgaver i en international kontekst 
• Kan planlægge, udføre og evaluere projektorganiseret arbejde 
• Kan arbejde innovativt og kreativt med ingeniørfaglige problemstillinger 
• Kan deltage i iværksætteri 
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Erhvervssigte for uddannelsen (Kandidat) 

Med sin omfattende viden indenfor software engineering vil Civilingeniøren i Software Engineering 
kunne bestride en bred vifte af jobs i en række forskellige brancher, der anvender, integrerer og 
udvikler software eller produkter, hvor software indgår.  Det kan f.eks. være indenfor industrien, 
finanssektoren, sundhedsområdet, forsvar og sikkerhed, teleområdet, transportsektoren, 
uddannelse og administration. 
Civilingeniøren er kvalificeret til at arbejde i virksomheder og organisationer, der udvikler software, 
herunder store og komplekse softwaresystemer. Civilingeniøren er kvalificeret til selvstændigt at 
drage ansvar for og medvirke til udvikling af software, såvel nyudvikling af software som tilpasning, 
integration og videreudvikling af eksisterende software. Civilingeniøren er kvalificeret til at inddrage 
både teknologiske, brugerorienterede og organisatoriske aspekter i softwareudviklingen. 
Med uddannelsens vægt på innovation og internationalisering vil civilingeniøren ligeledes være 
attraktiv for de mange virksomheder, der udvikler software i en global kontekst og udnytter 
software som fundament for innovation og produktudvikling. 
Civilingeniøren vil kunne bestride en række forskellige jobfunktioner i offentlige og private 
virksomheder, f.eks. udførende funktioner som softwareudvikler, systemudvikler, systemdesigner, 
system-integrator, IT- og systemarkitekt, produktansvarlig; organisatoriske funktioner som f.eks. 
projektleder, softwarekvalitetsingeniør, IT-strategi-ansvarlig eller projektchef samt rådgivende 
funktioner som f.eks. it-konsulent eller systemkonsulent. Endvidere vil civilingeniøren kunne 
varetage jobs indenfor forskning og uddannelser som f.eks. videnskabelig assistent eller 
underviser.  Særligt velkvalificerede dimittender vil have mulighed for at fortsætte som ph.d.-
studerende inden for et relevant forskningsområde. 
 

Kompetenceprofil for uddannelsen(Kandidat) 

Uddannelsens formål   
Formålet med civilingeniøruddannelsen i Software Engineering er på videnskabeligt grundlag at 
uddanne civilingeniører, som selvstændigt kan drage ansvar for og medvirke til udvikling af 
software. Det være sig såvel nyudvikling af software som tilpasning, integration og videreudvikling 
af eksisterende software, på en måde hvorledes der reflekteres over videnskabelige teorier på 
området, brugerorienterede og organisatoriske aspekter, software som et innovativt element samt 
globaliseringens betydning for software og softwareudvikling og omvendt. 

Civilingeniøren skal selvstændigt kunne tage ansvar for og medvirke i behovsundersøgelser, 
identifikation af krav, analyse, softwaredesign, interaktionsdesign, programmering og tests, samt 
projektstyring, ændrings- og konfigurationsstyring og kvalitetsstyring.  

Civilingeniøren skal kunne arbejde systematisk med store og komplekse softwaresystemer, 
således at der er kontrol med funktionalitet (herunder sikkerhed), livscyklus, og softwarekvaliteter, 
der har betydning for drift, herunder brugervenlighed, softwares udvikling og softwares 
vedligeholdelse. 

Civilingeniøren skal kunne tilrettelægge en veldefineret proces, der resulterer i et softwareprodukt 
med de rette kvaliteter, den rette pris og til den rette tid. Civilingeniøren skal kunne udvikle og 
levere kvalitetssoftware både som projektleder, ved individuelt arbejde, og som del af et team, og 
skal desuden kunne afstemme modstridende projektmål og finde acceptable kompromiser indenfor 
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de begrænsninger, som omkostninger, tid, viden, eksisterende systemer, organisation og 
omgivelser kan udgøre. 

Ingeniørkompetencer 
Uddannelsen er tilrettelagt efter Det Tekniske Fakultets uddannelseskoncept "Den Syddanske 
Model for Ingeniøruddannelser" (DSMI). DSMI hviler på et pædagogisk/didaktisk grundlag, der 
fremmer et læringsmiljø, hvor den studerende i løbet af uddannelsen tilegner sig en række brede 
ingeniørkompetencer udover den viden, de færdigheder og de kompetencer der er specifikke for 
uddannelsen.  

De ingeniørkompetencer, der kendetegner civilingeniøruddannelsen, bygger videre på de 
ingeniørkompetencer, som er erhvervet på bacheloruddannelsen.  
Viden, færdigheder og kompetencer specifikke for uddannelsens fagområde 
De kompetencer der kendetegner civilingeniøren i software engineering hviler på og udbygger de 
kompetencer, som er erhvervet på bacheloruddannelsen i software engineering.  
 
 
Nøgletal for uddannelsen 



 
 

 


	Ingeniørkompetencer

